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၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ 

( ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ်  ၈  ။) 

၁၃၈၀ ြပည့်နှစ်၊ တာ်သလင်းလြပည့် ကျာ်  ၄   ရက ်

( ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၂၈  ရက် ) 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးလတ် တာ်သည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ဟ 
ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒသည ်၂၀၁၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁ ရက် နမ့ှစ၍ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။ 

၃။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၊ နာက်ဆက်တဲွ (ခ) ယစ်မျိုးခွန် 
နန်းထားများဇယားတွင်- 

(က) လိငစ်ငအ်မတ်ှ FL 24 နှင့် FL 2C ကားတွင် “FL 25 ဂဏ်သတ္တ ပိျက်အရက်ြပန် ရာင်းချ 
ခွင့်လိင်စင် ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိ ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

(ခ) ၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၊ နာက်ဆက်တဲွ (ခ) 
ယစ်မျို းခွန်နန်းထားဇယားတွင် ပါရှိ သာ လိင်စင်အမှတ် CFL2A နာက်တွင် နိင်ငြခား 
အရက် လက်ကား ရာင်းချခွင့်လိင်စင် အမျိုးအစားအလိက် လိင်စင်ရ နရာမှအပ အြခား နရာ 
များတွင် နိင်ငြခားအရက် သိ လှာင်ခွင့်နနး်ထားများ ကာက်ခရန် အာက်ပါဇယားကိ 
ြဖည့်စွက်ရမည်- 

လိင်စင် 
အမျိုးအစား 

လိင်စင်အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက် 
သိ လှာင်ခွင့် ၁၀ %
ကာက်ခရန် (ကျပ်)

FL-6 ြပည်တွင်းရှိ အရက်ချက်စက်ရမှ ထတ်လပ် သာ နိင်င 
ြခား အရက်ြပင်း (Foreign Spirit) ကိ လက်ကား 
ရာင်းချခွင့်လိင်စင် 

၂၅၀၀၀၀ 

FL-8 ြမန်မာြပည်တွင်းရှိ ဗျစရ်ညစ်က်ရ (Brewery) မှ 
ထတလ်ပ် သာ ဗျစ်ရည်များကိ လက်ကား ရာင်းချခွင့် 
လိင်စင် 

၁၀၀၀၀၀၀ 

D-1A နိင်ငြခားအရက်ြပင်း(Foreign Spirit) ထတ်လပ်ရန်၊ 
ပါင်းစပ်ရန်၊ ရာ နှာရန်၊ အ ရာင်ဆိးရန်၊ အနထ့ည့်ရန် 
နှင့် ပလင်းသွတ်ရန်၊ အရက်ချက်စက်ရ ပိင်ဆိင်ခွင့်၊ ချက် 
လပ်ခွင့်နှင့် လိင်စငရ် ရာင်းချသူများကိသာ လက်ကား 
ရာင်းချခွင့်လိင်စင် 

၅၀၀၀၀၀ 

FL-11 နိင်ငြခားအရက်များ (Foreign Alcoholic Liquor)  ကိ 
လက်ကား ရာင်းချခွင့် လိင်စင် 

၃၀၀၀၀၀ 

FL-12 နိင်ငြခားအရက်များ (Foreign Alcoholic Liquor) ကိ 
ကန်စဆိင်တွင် လက်လီလက်ကား ရာင်းချခွင့်ရှိ ပီး 
ဥပစာအတွင်း သာက်သးခွင့် မရှိသည့် လိင်စင် 

၁၅၀၀၀၀ 

 

မှတ်ချက်။ အထက်ပါယစ်မျို းခွန်နနး်ထားများသည် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးယစ်မျိုးခွန်ဥပ ဒကိ ဒတိယအကိမ် 
ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ (၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး လတ် တာဥ်ပ ဒအမှတ်-၄) ြဖင့် အတည်ြပု 
ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆၊ နာကဆ်က်တဲွ(ဃ)ပါ  အင်းအိင် 
ခွန်နန်းထားများနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ ငါးမ ားချိတ်နှင့် ငါးဖမ်းကိရိယာ အမျိုးအစားအလိက် လိင်စင်ခနနး်ထားများ 
ဇယားတွင်- 

(က) အမှတ်စဉ် ၃ (က) တွင် ပါရှိ သာ မာပိက် အမျို းမျို း (လာချင်း ရချို) အ တာင်တစ်ရာ အထ ိ
“၂၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 
နာက်ထပ်အ တာင် ၂၀၀ ပိတိငး် “၂၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” 
ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

(ခ) အမှတ်စဉ် ၄ တွင် ပါရိှ သာ တန်းပိက်အမျိုးမျိုး ( ရချို ) အ တာင် ၁၀၀ အထိ “၂၅၀ ကျပ်” 
ဆသိည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နာကထ်ပ် 
အ တာင် ၂၀၀ ပိတိငး် “၂၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကား 
ရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

(ဂ) အမှတ်စဉ် ၉ တွင် ပါရှိ သာ ကျားပါးစပ် ( ရချို) ခါင်း ကိုး  ၂၀ တာင် အာက် “၁၀၀၀ 
ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ကိ “၃၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ၄၀ 
တာင် အာက် “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၄၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ ်
ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ၅၀ တာင် အာက် “၂၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၇၅၀၀ ကျပ်” 
ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ၅၀ တာင်အထက် “၂၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် 
ကိ “၁၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လညး် ကာင်း၊  

(ဃ) အမှတ်စဉ် ၁၄ တွင် ပါရှိ သာ ဆွဲပိက်က လး တစ်ခလင် “၂၅၀ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ကိ 
“၁၀၀၀ ကျပ်”ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(င) အမှတ်စဉ် ၁၅ တွင် ပါရှိ သာ ကလားပိက် အ တာင် ၁၀၀ အထိ  “၂၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နာက်ထပ် အ တာင် 
၂၀၀ ပိတိင်း “၂၅၀ ကျပ်”ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် 
ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

(စ) အမှတ်စဉ် ၁၆ တွင် ပါရှိ သာ ပိက် ြခတိ အ တာင် ၁၀၀ အထ ိ “၂၅၀ ကျပ်”ဆိသည့် 
စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နာက်ထပ် အ တာင် ၂၀၀ 
ပိတိင်း “၂၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်”ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် 
လည်း ကာင်း၊  

(ဆ) အမှတ်စဉ် ၁၇ တွင် ပါရိှ သာ ပိက်ဝမ်းပူ အ တာင် ၁၀၀ အထ ိ  “၂၅၀ ကျပ်”ဆသိည့် 
စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နာက်ထပ် အ တာင် ၂၀၀ 
ပိတိင်း “၂၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် 
လည်း ကာင်း၊  

(ဇ) အမှတ်စဉ် ၁၈(က) တွင် ပါရိှ သာ ယင်းဘဝန်း လှတစ်စီးလင် “၃၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ လှမပါဝန်း “၃၅၀ ကျပ”် 
ဆသိည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  
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(စျ) အမှတ်စဉ် ၁၈(ခ) တွင် ပါရှိ သာ ပိက်ဘဝန်း အ တာင် ၂၀၀ အထ ိ “၆၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 

စကားရပ်ကိ “၃၀၀၀ ကျပ်”ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နာက်ထပ် အ တာင် ၂၀၀ 
ပိတိင်း “၆၀၀ ကျပ်”ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၃၀၀၀ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့် 
လည်း ကာငး် အစားထိးရမည်။ 

၅။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(က)၊ နာက်ဆက်တဲွ (စ) ပါ  
ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပငသ်ာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အခွန်အခနန်းထားများဇယား အမှတ်စဉ် ၅၁ (ခ) တွင် 
အာမခစ ပ င ွ (ရွာသာ ကီး၊ ရွာမ၊ လင်သာယာ၊ ရြပည်သာ)၊ (၂) သိး-ဆတ်ိ “၁၀ဝဝဝဝဝ ကျပ်”  ဆသိည့် 
စကားရပ်ကိ “၂၅၀၀၀၀၀ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (၃) ဝက် (ရွာသာ ကီး) “၁၀ဝဝဝဝဝ 
ကျပ်”  ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၂၅၀၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (၄) ဝက်(ရွာမ) 
“၁၀ဝဝဝဝဝ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၂၅၀၀၀၀၀ ကျပ်”  ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း အစား 
ထိးရမည်။ 

၆။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(က)၊ နာက်ဆက်တဲွ (စ)ပါ  
ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပငသ်ာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အခွန်အခနန်းထားများဇယား၊ အမှတ်စဉ် ၂၂ တွင် “(ဆ) ၂၀ 
စ/ ပ  အာက် LED ဆိင်းဘတ် (၁ စ/ ပ) အတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိ ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၇။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈(က)၊ နာက်ဆက်တဲွ (စ) 
ပါ ရန်ကန် မို ့ တာစ်ည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အခွန်အခနန်းထားများဇယား၊ အမှတ်စဉ် ၃၃ ဝန် ဆာင်ခ 
တွင် အမည် ြပာငး်ဝန် ဆာငခ် (၁ ကိမ် ဆာင်ရွက်ခ) “(က) ဂရမ် ြမ (ဒဂ ြမာက်) ၁ စ/ ပလင် ၁၀၀ ကျပ်” 
ဆိသည့် စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(ဂ) ငါးပ/ိငါး ြခာက် (စီမကိန်း ြမ) (စီမကိန်းကာလ) ၁ စ/ ပလင် ၁၀ 
ကျပ်”ဆိသည့် စကားရပ်ကိလည်း ကာင်းနှင့် “(ဃ) ပါမစ် ြမ (ဒဂ-ဧရာ၊ အာင်မဂလာ ၁ စ/ ပလင်) ၁၀၀ 
ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်တိက့လိည်း ကာင်း ပယ်ဖျက်ရမည်။ 

၈။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(က)၊ နာက်ဆက်တဲွ (စ)ပါ  
ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပငသ်ာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အခွန်အခနန်းထားများဇယားတွင်- 

(က) အမှတ်စဉ် ၇၁ တွင်ပါရှိ သာ အခွန်အမျိုးအစားစာတိင်တွင် On Call စနစ်ြဖင့် အမက်သယ် 
ယူခတွင် “(ဃ) ၂၄၀ လီတာဆန် ့အမက်ပးတစ်ပးလင် ၁၀၀၀ ကျပ်၊ (င) ၆၆၀ လီတာဆန် ့
အမက်ပးတစ်ပးလင် ၂၅၀၀ ကျပ်၊ (စ) သတ်မှတ်အမက်လှည်း (၁) စီး ၂၅၀၀ ကျပ် နှင့် (ဆ) 
အမက်တစ်တန်လင် ၁၄၀၀၀ ကျပ်” စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အမှတ်စဉ် ၇၁၊ အခွန်အမျိုး 
အစားစာတိင်တွင် “စက်မဇန်များမှ On Call စနစ်ြဖင့် အမက်သယ်ယူခ” စကားရပ်ကိ 
လည်း ကာင်း၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နန်းထားစာတိငတွ်င် “(က) Compactor 
(၄)တန်ယာဉ် ၅၆၀၀၀ ကျပ်နှင့် (ခ) Ta Ta (Compactor) ကား ကီး (၈)တန်ယာဉ် ၁၁၂၀၀၀ 
ကျပ်” ဆသိည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

(ခ) အမှတ်စဉ် ၇၃ တွင်ပါရိှ သာ အခွန်အမျို းအစားစာတိင်တွင် ရွလ့ျားသန်စ့င်ခန်းငှားရမ်းခ၊ 

စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နနး်ထားစာတိငတွ်င် “Mobile Toilet Truck ယာဉ် 

တစ်ရက် ငှားရမ်းခ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 
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(ဂ) အမှတ်စဉ် ၇၈ တွင်ပါရိှ သာ အ အးခန်းထိန်းသိမ်းခ၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နနး် 

ထားစာတိငတွ်င် အ ထွ ထွ “အ လာင်းသယ်ယူခကိ အ အးခန်းထိန်းသမ်ိးခနှင့် တစ် ပါင်း 

တည်း ကာက်ခပါသည်။ (က) ရ ဝး၊ ထိန်ပင်၊ ကျီစ၊ ကျူ ချာင် ( မို တွ့င်း) ၂၅၀၀ ကျပ်၊ (ခ) 

ရ ဝး၊ ထိနပ်ငသ်သာန်တွင် ( မို ့ြပင်) ၅၀၀၀ ကျပ်နှင့် (ဂ) ကျီစသသာန်တွင် ( မို ့ြပင်) ၄၀၀၀ 

ကျပ်”ဆိသည့် စကားရပ်တိြ့ဖင့်လည်း ကာင်း၊ “ ရ ဝးမှထိန်ပင်သိ၊့ ထိန်ပင်မှ ရ ဝးသိ ့

ြပာင်းလဲ၍ သဂုဟ်လိပါက နယ် ကျာ် ကးအြဖစ် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်ကိ အ အးခန်း ထိန်းသမိး် 

ခနှင့် တစ် ပါင်းတည်း ကာက်ခပါသည်” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

(ဃ) အမှတ်စဉ် ၇၉ တွင်ပါရှိ သာ အခွန်အမျို းအစားစာတိင်တွင် “စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းမီးရဖ့ျက်ဆီးခ” 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နန်းထား စာတိင်တွင် 
“အ ထွ ထွ”၊ “ မို ့ တာန်ယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ ဌာနဆိင်ရာများ၊ ကမ္ပဏီများ၏ ရက်လွန် ဆး 
ဝါးများ၊ ဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအား မီးရဖ့ျက်ဆီးြခင်း၊ အဂ တကျင်းများ ြပုလပ် 
စွန်ပ့စ်ြခင်း ြပုလပ်ပါက (က) မီးရဖ့ျက်ဆီးမအတွက် မီးရခ့ျိန် တစ်နာရီ ၁၀၀၀၀  ကျပ်၊ (ခ) 
တစ်နာရီထက် ကျာ်လွန် သာ (၁၅) မိနစ်တိင်းအတွက် ၂၅၀၀ ကျပ်၊ (ဂ) အလပိတ် အဂ တ 
ကျင်းများတွင ် စွန်ပ့စ်ပါက ၁ စ/ ပ လင် ၅၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်တိြ့ဖင့် လညး် 
ကာင်း၊ 

(င) အမှတ်စဉ် ၉၀ တွင်ပါရှိ သာ ကျူး ကျာ် ကး၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နန်းထား 

စာတိင်တွင် စကန်လမ်း ြမ “အလျား ၄’ အထက် အပိ ၁’ လင် တစ်နှစ် ၉၀ ကျပ်” ဆိသည့် 

စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

(စ) အမှတ်စဉ် ၉၁ တွင် ပါရှိ သာ ြမငှားခများ၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နန်းထားစာတိင် 

တွင် အမည် ြပာင်းခ “(Commercial Area) ၁ စ/ ပလင် တစ်လ ၁၀ ကျပ်” ဆသိည့် 

စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၉။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွနအ်ခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(က)၊ နာက်ဆက်တဲွ(စ)ပါ  
ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပငသ်ာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အခွန်နန်းထားများဇယားတွင်- 

(က) အမှတ်စဉ် (၉၄) တွင်ပါရှိ သာ အ ဆာက်အအ ဆာက်လပ်ြခင်းဆိင်ရာအခများ၊ စညး်ကပ် 
ကာက်ခသည့် အခွန်နန်းထားစာတိငတွ်င် ပစစစ် ဆးခ (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ တိက် - မိသားစ
နအိမ် (၁) စတရန်း ပ “၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၅၅ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် 
ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ စီးပွား ရးသးအ ဆာက်အအ (၁) စတရန်း ပ “၇၅ ကျပ်” ဆသိည့် 
စကားရပ်ကိ “၈၅ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အတ်ညပ် (၁) စတရန်း ပ 
“၃၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၃၅ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ပျဉ်
ထာင ် (၁) စတရန်း ပ “၂၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၂၅ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ ်
ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ “ြခစည်းရိးအလျား(၁) ပ ၁၁၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၂၀ ကျပ်” 
ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အကီးစားြပင်ဆင်ခွင့် (၁) စတရန်း ပ “၅၀ ကျပ”် 
ဆသိည့် စကားရပ်ကိ “၅၅ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လညး် ကာင်း၊ 
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(ခ) အ ဆာက်အအ ဖျက်သိမ်းရန်စစ် ဆးခ (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် 

အခနွန်နး်ထားစာတိငတွ်င် တိက် (၁) စတရန်း ပ “၂၅ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၃၀ 
ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လညး် ကာင်း၊ အတ်ညပ် (၁) စတရန်း ပ “၂၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ကိ “၂၅ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ပျဉ် ထာင ် (၁) စတရန်း ပ 
“၁၅ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၂၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လညး် ကာင်း၊ 

(ဂ) အ ဆာက်အအကိုတင်ဖျက်သိမ်းဒဏ် ကး (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် 
အခနွန်နး်ထားစာတိငတွ်င် တိက်(၁)စတရန်း ပ “၆၀ကျပ”် ဆိသည့်စကားရပ်ကိ “၆၅ ကျပ်” 
ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အတ်ညပ် (၁) စတရန်း ပ “၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကား 
ရပ်ကိ “၅၅ကျပ်”ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ပျဉ် ထာင်(၁)စတရန်း ပ “၃၀ ကျပ်” 
ဆသိည့်စကားရပကိ် “၃၅ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

(ဃ) မိတ္တ ူမှန် ကူးယူခ၊ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နန်းထားစာတိင်တွင် ခွင့်ြပုမိန် ့ (၁) ရက်ွ 
“၂၄ဝဝ ကျပ်” ဆသိည့်စကားရပ်ကိ “၃၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 
ခွင့်ြပုပစ (၁) ရွက် “၁၂ဝဝကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် 
ြဖင့်လည်း ကာင်း အစားထိးရမည်။ 

၁၀။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွနအ်ခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(က)၊ နာက်ဆက်တဲွ(စ)ပါ  
ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပငသ်ာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အမှတ်စဉ် ၉၄ တွင်ပါရှိ သာ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် 
အခွန်နနး်ထားစာတိငတွ်င် “ နစ့ဉ် မှတ်တမ်း Log Book၊ အထပ်ြမင့် ၁ အပ် ၄၅၀၀ ကျပ်” စကားရပ်ြဖင့် 
လည်း ကာင်း၊ “အထပန်မိ့် ၁ အပ် ၁၅၀၀ ကျပ်” စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ “ကိုတင်လူ နဒဏ် ကး  
Logo ကး ၁ စ/ ပလင ်၆၀၀၀ ကျပ်”  ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၁၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(က)၊ နာက်ဆက်တဲွ (စ) ရန်ကန် 
မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အမှတ်စဉ် ၁၁၂ တွင်ပါရှိ သာ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နနး် 
ထားစာတိငတွ်င် အ ထွ ထွဝင် ငွ (ခွင့်ြပုချက်မဲ့ သစ်ပင်ခတ် ကးအတွက် ဒဏ် ကး) တွင် (၁၀) ြခုခတ် 
ရှင်းလင်းခ တစ်ဧက/ ၄၃၅၆၀ စ/ ပ “၁၀၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 
(အမက်သယ်ယူခမပါ)” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (၁၁) ြမက်အ ြပာင်ရှင်းလင်းခ တစ်ဧက/ 
၄၃၅၆၀ စ/ ပ “၁၅၀၀၀၀ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀၀၀ ကျပ် (အမက်သယ်ယူခမပါ)” ဆသိည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း အစားထိးရမည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(က) နာက်ဆက်တဲွ (စ) ရန်ကန် 
မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ အမှတ်စဉ် ၁၁၂ တွင်ပါရှိ သာ စည်းကပ် ကာက်ခသည့် အခွန်နနး် 
ထားစာတိငတွ်င် “ပန်းဥယာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဌာနမှ အငှားချထား သာ ဆိင်ခန်းများတွင် တပ်ဆင် 
ထားရိှ သာ ဆိင်းဘတ်ခွန်၊ (၁) စည်ပင် ြမကျူး (ဆင်ိးဘတ်ခွန်နန်းထား + စည်ပင် ြမငှားရမ်းခနန်းထား 
ြဖင့် ခွင့်ြပုရန်) ၃၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၂) စည်ပင် ြမစိက်ဆိင်းဘတ် (၅၀ စ/ ပ 
အထက်) ၁၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၃) စည်ပင် ြမ စိက်ဆိငး်ဘတ် (၅၀ စ/ ပ 
အာက်) ၅၀၀၀ ကျပ်” ဆသိည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၄) LED ဆိင်းဘတ် (၂၀ စ/ ပ အထက)် 
၂၅၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၅) LED ဆိင်းဘတ် (၂၀ စ/ ပ အာက်) ၁၀၀၀၀ 
ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၆) ြခစည်းရိးနရကပ်ဆိင်းဘတ် (၃၀၀ စ/ ပ အထက်) ၁၀၀၀၀ 
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ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၇) ြခစည်းရိးနရကပ်ဆင်ိးဘတ် (၃၀၀ စ/ ပ အာက)် ၅၀၀၀ 
ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၈) နရကပ်ဆင်ိးဘတ် (၃၀၀ စ/ ပ အထက်) ၁၀၀၀၀ ကျပ်” 
ဆိသည့်စကားရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ “(၉) နရကပ်ဆိင်းဘတ် (၃၀၀ စ/ ပ အာက်) ၅၀၀၀ ကျပ်” ဆသိည့် 
စကားရပ်တိကိ့လည်း ကာင်း ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၁၃။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(ခ)၊ နာက်ဆက်တဲွ (ဆ)ပါ  
ရန်ကန်တိငး် ဒသကီးစည်ပငသ်ာယာ ရးအဖဲွ  ့ ကွပ်ကဲမ အာက်ရှိ မို န့ယ်စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျား၏ 
အခွန် ကာက်ခမများဇယားတွင်- 

( က ) ကျာက်တန်း မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ ဆိင်ကီးခွန်စည်းကပ် ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၇၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၁၂၅၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကား 
ရပ်ကိ “၂၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(ခ) ခရမ်း မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ စျးဆိင်ခန်းငှားရမ်းခ ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) အနိမ့် 
ဆး ကာက်ခမနန်း “၂၂၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၃၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် 
ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၄၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ 
“၆၀၀၀ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(ဂ) တိက် ကီး မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ စျးဆိင်ခန်းငှားရမ်းခ ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၂၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် 
ကိ “၄၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(ဃ) တတား မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ ဆိင်ကီးခွန်စည်းကပ် ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၃၀၀ ကျပ်” ဆိသည့်စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ် 
ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(င)  တွ တး မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ စျးဆိင်ခန်းငှားရမ်းခ ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၈၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ ်
ကိ “၂၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လညး် ကာင်း၊ 

(စ) ထန်းတပင် မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ စျးဆိင်ခန်းငှားရမ်းခ ကာက်ခမနင့်ှစပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၄၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၁၄၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ ်
ကိ “၃၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(ဆ) မှာ်ဘီ မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ စျးဆိင်ခန်းငှားရမ်းခ ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၂၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည် ့
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စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၃၄၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ ်
ကိ “၄၄၀၀ ကျပ်” ဆသိည့် စကားရပ်ြဖင့်လညး် ကာင်း၊ 

(ဇ) လှည်းကူး မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ ဆိင် ကီးခန်ွစည်းကပ် ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၃၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ ်
ကိ “၄၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(စျ) သးခွ မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ ဆိင်ကီးခွန်စည်းကပ် ကာက်ခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၁၁၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၆၀၀ ကျပ်” ဆသိည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၃၄၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ ်
ကိ “၃၉၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊  

(ည) သန်လျင် မို န့ယ်တွင် အမှတ်စဉ် ၂၊ စျးဆိင်ခန်းငှားရမ်းခ ကာက်ခမနင့်ှစပ်လျဉ်း၍ (က) 

အနိမ့်ဆး ကာက်ခမနနး် “၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “၁၅၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ (ခ) အြမင့်ဆး ကာက်ခမနန်း “၆၈၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ ်
ကိ “၁၀၀၀၀ ကျပ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်လညး် ကာင်း အစားထိးရမည်။ 

၁၄။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အခွန်အခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈(ခ)၊ နာက်ဆက်တဲွ (ဆ) ရန်ကန် 
တိင်း ဒသကီးစည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ  ့ ကွပ်ကဲမ အာက်ရိှ မို န့ယ်စည်ပငသ်ာယာ ရးအဖဲွမ့ျား၏ အခန်ွ 
ကာက်ခမများတွင် ကာ့မှူး မို န့ယ်၊ ကျာက်တန်း မို န့ယ၊် ကွမ်းြခကနး် မို န့ယ်၊ ခရမ်း မို န့ယ်၊ တိက် ကီး 
မို န့ယ်၊ တတား မို န့ယ်၊ တွ တး မို န့ယ်၊ ထန်းတပင် မို န့ယ်၊ မှာ်ဘီ မို န့ယ်၊ လှည်းကူး မို န့ယ်၊ 
သးခွ မို န့ယ်နှင့် သန်လျင် မို န့ယ်သီးသီးတွင် “အိမ်သာ ကာက်၊ လူတစ်ဦး တစ်ကိမ် ၁၀၀ ကျပ်နှင့် 
ဘိထိင်လူတစ်ဦး တစ်ကိမ် ၂၀၀ ကျပ်” ဆသိည့်စကားရပ်တိကိ့ ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

 

 

ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနငိင် တာဖဲွ် စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

 

   ဝန် ကီးချုပ် 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစးိရအဖွဲ  ့

 


